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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 44 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�ിന് ലഭി�� അധിക ഇ�ന നി�തി വ�മാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) ഇ�നവില �ടർ�യായി വർ�ി��
സാഹചര��ിൽ �ല��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഇ�ന നി�തി കണ�ാ��തിന് പകരം നി�ിത
നി�തി രീതിയിേല�് മാറാൻ സം�ാന സർ�ാർ
ത�ാറാ�േമാ;

(എ)

ഇ� സംബ�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�.

(ബി)

ഇത് സംബ�ി�  ്സം�ാന സർ�ാർ
എെ��ി�ം പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ കെ���കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��്  ത�ാറാ�ിയ 'േകാവിഡ്   19
പാൻഡമിക്  റേ�ാൺസ്   �ാ�ജിക്  റിേ�ാർ�് '-െ�
ഭാഗം 5-ൽ െപേ�ാളിേ��ം ഡീസലിേ��ം
അധികനി�തി വ�മാനം സമാഹരി���മായി
ബ�െ��� നിർേ�ശം ആെക നി�തി�െട ഒ�
ഭാഗം നി�ിത നി�തിയായി മാ�ക�ം േശഷി��
ഭാഗം നി�തി വിൽപന �ല��ിെ� നി�ിത
ശതമാനമാ�ം കണ�ാ�ക എ�താണ്.

(സി) ��ത രീതിയിേല�് മാറിയാൽ �ടർ�യായി
ഉ�ാ�� �ഡ്  ഓയിൽ വിലവർ�നവിെന
�ടർ�് സം�ാന�ിന് ലഭി�� അധിക
ഇ�ന നി�തി വ�മാനം ജന�ളിേല�്
എ�ി�ാൻ സാധി�ിേ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2011-16 കാലഘ��ിൽ െപേ�ാളിെ� സം�ാന

വിൽപന നി�തി 4 തവണ �റ�ക�ം 13 തവണ
വർ�ി�ി�ക�ം െച�ി��് . േമൽ കാലയളവിൽ
ഡീസലിെ� സം�ാന വിൽപന നി�തി 2 തവണ
�റ�ക�ം 6 തവണ വർ�ി�ി�ക�ം െച�ി��് .
തൽഫലമായി െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം
സം�ാന വിൽപന നി�തി 2011-ൽ യഥാ�മം
29.01 ശതമാന�ം 24.69 ശതമാന�ം ആയി��ത് 
2016-ൽ യഥാ�മം 31.8 ശതമാന�ം 24.52
ശതമാന�ം ആയി. എ�ാൽ എൽ.ഡി.എഫ് 
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം 2018-
ൽ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന

വിൽപന നികതി യഥാ�മം 30.08 ശതമാന�ം
22.76 ശതമാന�ം ആയി �റ�ി��് . 2016-ന് 
േശഷം െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന

വിൽപന നി�തിയിൽ വർ�നവ്  വ��ിയി�ി�.
എ�ാൽ േക� ഗവൺെമ�് ഈ കാലയളവിൽ
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േക� അഡീഷണൽ എൈ�സ്  നിര�് പലതവണ
വർ�ി�ി�തായി ക�വ��. ഇത് ഇ�ന വില
വർ�നവിന് കാരണമാ���്. േക� നി�തി
നിര�് �റ�ാൽ സം�ാന നി�തി അത�സരി�
താേന �റ��താണ്. കേ�ാളവിലയി��ാ��
ഇടിവ് ഓെ��് െച�് േക� അഡീഷണൽ
എൈ�സ്  നിര�് വർ�ി�ി�� രീതിയാണ് േക�
സർ�ാർ സ�ീകരി��ത്. ഇ�െന േക�
സർ�ാർ സമാഹരി�� പണം
സം�ാന��മായി പ�വേ���മി�.
കേ�ാള�ിൽ �ഡ്  ഓയിൽ വില
�റ�േ�ാൾേപാ�ം ആയതിെ� േന�ം ജന�ൾ�്
ൈകമാ�ം െച�ാ� �ടർ�യായ നടപടികൾ
പിൻവലി�ാൻ േക� സർ�ാർ ത�ാറാ�കയാണ്
േവ�ത്.

(ഡി) േകാവിഡ്  കാരണം ജന�ൾ ��ി��േ�ാൾ
െപേ�ാളിൽ നി�ം ഡീസലിൽ നി�ം ലഭി��
അധിക വ�മാനം 2011-16 െല സർ�ാരിെ�
മാ�കയിൽ ജന�ളിേല�് എ�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) 2011-16 കാലഘ��ിൽ െപേ�ാളിെ� സം�ാന

വിൽപന നി�തി 4 തവണ �റ�ക�ം 13 തവണ
വർ�ി�ി�ക�ം െച�ി��് . േമൽ കാലയളവിൽ
ഡീസലിെ� സം�ാന വിൽപന നി�തി 2 തവണ
�റ�ക�ം 6 തവണ വർ�ി�ി�ക�ം െച�ി��് .
തൽഫലമായി െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം
സം�ാന വിൽപന നി�തി 2011-ൽ യഥാ�മം
29.01 ശതമാന�ം 24.69 ശതമാന�ം ആയി��ത് 
2016-ൽ യഥാ�മം 31.8 ശതമാന�ം 24.52
ശതമാന�ം ആയി. എ�ാൽ എൽ.ഡി.എഫ് 
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം 2018-
ൽ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന

വിൽപന നികതി യഥാ�മം 30.08 ശതമാന�ം
22.76 ശതമാന�ം ആയി �റ�ി��് . 2016-ന് 
േശഷം െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന

വിൽപന നി�തിയിൽ വർ�നവ്  വ��ിയി�ി�.
എ�ാൽ േക� ഗവൺെമ�് ഈ കാലയളവിൽ
േക� അഡീഷണൽ എൈ�സ്  നിര�് പലതവണ
വർ�ി�ി�തായി ക�വ��. ഇത് ഇ�ന വില
വർ�നവിന് കാരണമാ���്. േക� നി�തി
നിര�് �റ�ാൽ സം�ാന നി�തി അത�സരി�
താേന �റ��താണ്. കേ�ാളവിലയി��ാ��
ഇടിവ് ഓെ��് െച�് േക� അഡീഷണൽ
എൈ�സ്  നിര�് വർ�ി�ി�� രീതിയാണ് േക�
സർ�ാർ സ�ീകരി��ത്. ഇ�െന േക�
സർ�ാർ സമാഹരി�� പണം
സം�ാന��മായി പ�വേ���മി�.
കേ�ാള�ിൽ �ഡ്  ഓയിൽ വില
�റ�േ�ാൾേപാ�ം ആയതിെ� േന�ം ജന�ൾ�്
ൈകമാ�ം െച�ാ� �ടർ�യായ നടപടികൾ
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പിൻവലി�ാൻ േക� സർ�ാർ ത�ാറാ�കയാണ്
േവ�ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


